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Notulen GMR-vergadering 20 september 2022 
 
Locatie:  Kantoor Oostergracht 42, Soest 

Aanvang: 19.30 uur. 
 

Aanwezig: 
Personeelsgeleding: Ine Franke, Matanja de Graaf, Kitty van den Berg, Carin Jansen, Margreet van  
   Olst, Leontine Rotman, 
Oudergeleding: Robbert Knipscheer, Rense Lubach, en te gast: Diana van Vulpen, bestuurder. 
Afwezig:  Wilco Veldhuizen 
Voorzitter:  Robbert Knipscheer 
Notulist:    Anja de Haan (Notuleerservice IN-A-MINUTE) 
 

  

 AGENDAPUNTEN MET GMR EN TOEZICHTHOUDEND BESTUUR   

1 Welkom, opening, vaststellen agenda, mededelingen  
 Robbert heet iedereen welkom. 

Mededelingen: Wilco heeft zich afgemeld, Leontine zal de vergadering eerder verlaten.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Memo bestuurder 
Diana licht het memo toe. Zie punt 5. 
 

 
 
 
 

 AGENDAPUNTEN MET GMR EN BESTUURDER  

 2 Lopende instemmingsverzoeken / vragen aan bestuurder  
 - Er zijn geen lopende instemmingsverzoeken.   

 

   

3 Nieuwe instemmingsverzoeken van bestuurder  
 Er zijn geen nieuwe instemmingsverzoeken.  

   

4 Nieuwe adviesvragen van bestuurder  
 Er zijn geen nieuwe adviesaanvragen ontvangen.  

   
5 Informatie-uitwisseling met / vragen aan bestuurder  
 Diana: ontwikkelingen  na schrijven het bet bestuursmemo: 

- Qualiant is de opvolger van Dyade geworden. Het wordt goedkoper; er gaan vier schijven 
tussenuit. Hiermee komt er nu ook een koppeling met arbodienst  Zorg van de Zaak en het 
UWV. Wordt allemaal een stuk makkelijker voor iedereen, werkprocessen worden 
optimaler, en veel meer inzicht real time. Op 1.1.2023 gaan we officieel over, vanaf 
november wordt een schaduwsysteem gedraaid.  
Vragen en antwoorden: 
o Het betreft een beproefd systeem?  Ja.  
o Zijn er nog problemen met de VOG? Een nieuwe medewerker wordt automatisch erop 

geattendeerd als het nog niet is aangevraagd, daar zit een heel signaleringsproces achter. 
o Discussie met Dyade: vanwaar dit standpunt van hen? Vanwege het contract en het 

opzegtermijn van twee jaar. Besloten is om toch Dyade te verlaten en er zo goed mogelijk 
uit zien te komen. 
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Verschaling IB’ers terugkoppeling gesprek en voortgang: met een afvaardiging is gesproken over 
de inschaling n.a.v. de nieuwe cao. We kijken wat we voor hen kunnen betekenen, jurisr Van 
Verus is er nu naar aan het kijken. Wordt vervolgd. 
- Vitaliteit: 80% heeft de vragenlijst ingevuld. Nu een PvA maken. Als blijkt dat reiskosten een 

item is, doen we daar iets extra’s in.  
Vragen en antwoorden: 
o Wat is de stand van zaken van de vraag van OLP’ers over de vakantieregeling? Diana: in 

de cao staan afspraken, de vakantieregeling van OLP’ers wijkt inderdaad af, Diana zal 
navragen of dit in het jaargesprek wordt meegenomen. 

- GMR/MR-avond: AVG is nog steeds een goed onderwerp voor de eerste helft, Diana zal 
suggesties voor sprekers doen. Voor de tweede gedeelte stelt Diana voor een 
trendwatcher/toekomst-onderzoeker uit te nodigen om ‘de nieuwe generatie’ te bespreken. 
Volgende week komt deze in het DO t.b.v. het koersplan, een goede try out. GMR stelt voor 
daar een deelthema uit te kiezen dat  zich leent voor een gemeenschappelijke avond. De 
GMR komt erop terug.  

- Ontwikkelingen op het gebied van ICT:  
Vragen GMR en antwoorden: 
o Iedereen krijgt een nieuw mailadres, is men niet bang voor verlies van identiteit van de 

scholen?  Diana: als we met elkaar in dezelfde Cloud willen werken, moeten we keuzes 
maken. De domeinnaam van de scholen houden we nog even aan.  

o Hoe reageren scholen op verlies van hun eigen mailadressen? Diana: nog geen feedback 
over gehoord. We hebben opgehaald wat mensen het liefst willen.  

o Wat betekent het voor leerlingen? Diana: het leerlingenportaal staat hier apart van. 
- Ontwikkelingen op het gebied van Corona :  

Vragen GMR en antwoorden: 
o Er is een plan van aanpak, wat is de verwachting komende tijd? Diana: per scenario 

liggen er  conceptbrieven voor ouders klaar. Alles is zoals voorgeschreven en met de 
MR’en afgestemd.  

o Energielasten en te openen ramen, we raken budget kwijt. Diana: onze 
energiecontracten lopen t/m 2024 voor alle scholen, maar energiemaatschappijen 
kunnen blijkbaar eenzijdig contracten opzeggen. Bij alle scholen zijn Co2-meters 
geplaatst, incl. handleiding. Er is een pilot bezig voor minder te ventileren ruimtes waar 
de Co2 lastig naar beneden te krijgen is: speciale ventilatie-/circulatiesystemen. 
Positieve feedback over ontvangen.  

- Exit gesprekken voorstel buddy directeur : wordt divers mee omgegaan door directeuren. Dit 
wordt voortaan door HR gedaan, een proces wordt vormgegeven.  

- Overig kort buitengewoon verlof terugkoppeling richtlijn : alle directeuren geven aan dat dit  
vaak onderling wordt geregeld. Betreft dermate specifieke gevallen, dat er geen format 
voor te vinden is. GMR had HR als ’scheidsrechter’ voorgesteld, als men er niet uitkomt, 
verwijzen we naar HR, en/of de vertrouwenspersoon voor advies. 

- Reiskosten terugkoppeling : besproken bij Vitaliteit. 
Overige issues GMR: 
- Fietsplan: is heel oneerlijk: wie het eerst komt, het eerst maalt. Het budget voldoet niet voor 

alle aanvragen.  
Diana: het budget was gebaseerd o.b.v. cijfers uit het verleden en moet verruimd worden. 
Huidige prijsstijgingen maken het financieel wel lastig. Een voorstel wordt uitgewerkt, 
wordt vervolgd. Op de agenda van de volgende vergadering. 

 
Dank aan Diana, zij verlaat de vergadering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diana 
 
 
Diana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbert 

 AGENDAPUNTEN MET GMR  

6 Besluitvorming lopende / nieuwe instemmingsverzoeken  
 Geen.  

   

7 GMR-intern  
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- GMR-reglement: Rense neemt de GMR mee door de wijzigingen. 
Twee aanpassingen:  
Bij 4.4.: vorig jaar heeft de GMR besloten om bij werving van RvT-leden plaats te nemen in 
een BAC, i.p.v. een bindende voordracht. Reden: voorkeur voor meedoen in alle processen 
i.p.v. 1x per vier jaar.   
 Bij 4.2.1. moet ‘en/of’ zijn.  
Rense past het aan en zet het  reglement op de GMR-schijf. Robbert stuurt het reglement 
aan Diana, incl. ingangsdatum 10 nov. 2022, het moment van ondertekening. Dank aan 
Rense voor al het werk! Leontine verlaat de vergadering. 

- Jaarplanning 2022-2023:is  vastgesteld.  
- Opvolging GMR: zie actielijst: aftreedrooster in een lijst zetten. 
- Km-vergoeding in de vakantie: besproken.  
Niet op de agenda: 
- GMR-Scholing: Margreet zal eventueel op eigen initiatief info over de scholing vragen. 
- Thema -avond MR/GMR: Robbert zal Diana vragen na de try out in het DO een shortlist met 

deelonderwerpen toe te sturen en het thema opnemen in de uitnodiging aan MR’en. 
Tweede deel: onderling gebruiken voor wat er speelt, GMR brainstormt over onderwerpen: 
kwaliteit van onderwijs, NPO-gelden (is al met MR’en besproken), moment van 
schooladviezen, beleid digitaal onderwijs, Corona, hoe is dat ervaren/wat vinden we daarvan. 
Conclusie: twee onderwerpen: voorbereiding basisonderwijs/VO,  en digitaal onderwijs in de 
breedste zin van het woord. De nadruk ligt op uitwisseling.  Carin biedt aan mee te helpen met 
voorbereiden van de avond. GMR-leden zullen MR’en aanspreken afvaardiging te sturen. 

- Terugkoppeling Carin avond bij de gemeente Soest over schoolspreiding:  de eerste duiding van 
de uitkomsten, redelijk herkenbaar; spreiding in Soest is verre van optimaal. Ze zijn nu bezig 
met een voorstel over centrale inschrijving in gem. Soest. Verder: hoe gaan scholen om met 
max. aantal leerlingen per klas, was verder een punt van discussie, gemeente vond dat de 
gemeente hier centraal iets van moest vinden. Carin heeft op persoonlijke titel aangegeven 
dat dit iets van de scholen is.  Uitslag van het onderzoek wordt aan de raad gepresenteerd.  
Robbert: hoe gaan ze bij centraal inschrijven om met identiteiten van de scholen? Carin: 
ouders kunnen een voorkeur aangeven.  
Kitty: is er nog een mogelijkheid voor oriënteren op een school? Carin: d.m.v. centrale 
oriëntatieweken/momenten. Directeuren gaven aan dat het moeilijk plannen wordt, en de 
wachtlijsten zullen erg vervuilen.  
Rense: in Soest-Noord is geen school, is daar nog over gesproken? Carin: ja, conclusie was dat 
je niet zomaar een school kunt terugplaatsen.  
Kitty: in Baarn komen 500 huizen erbij, benieuwd hoe ze dat daar gaan oplossen. Op de 
agenda van de volgende vergadering  incl. het integraal huisvestingsplan Baarn,  
en vragen aan Diana of hierop al geanticipeerd wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
Rense 
Robbert 
 
 
 
 
 
Robbert 
Robbert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robbert 

   

8 Speerpunten  

 Is het PCBO klaar voor de toekomst: besproken, thema-avond DO afwachten.  

   

9 Contact MR en scholen  

 Lopende zaken/contact: besproken.  

   

10 Contact toezichthoudend bestuur  
Robbert heeft binnenkort weer overleg met het bestuur. 

 

 

11 Verslagen vorige GMR   
 Het verslag van 28 juli 2022: wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

12 Actielijst  

 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.   
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13 Rondvraag, WVTTK en sluiting  

 • Matanja: uitbreiding bestuursbureau en de kosten ervan op de agenda houden. Robbert: heeft 
dit besproken met Diana ihkv de ontwikkelingen administratiekantoor, Diana kon er nog geen 
antwoord op geven, ze gaat ervan uit dat stichtingsbreed dingen zoveel makkelijker gaan, dat de 
formatie zal inkrimpen. Vinden we terug op de begroting/jaarrekening. 

 
Er is niets meer aan de orde, Robbert sluit de vergadering met dank voor de input, om 21.30 uur. 

 

 
Actiepunten 20 september 2022 

Zie 
verslag: 

Omschrijving: Actiehouder: Deadline/Status: 

24-05-22 Vermelding namen GMR op de website monitoren.  Wilco  

24-05-22 AVG, sparren met FG – thema voor MR-avond?  MR sept./okt  

24-05-22 Afschermen MR- en GMR-tegel.  Loopt 

24-05-22 Rooster van aftreden in de jaarplanning opnemen (jan./febr.)  Robbert  

20-09-22 Navragen of vakantieregeling OLP in het jaargesprek wordt 
meegenomen. 

Diana  

20-09-22 GMR/MR-avond: suggesties voor sprekers AVG doen. Diana  

20-09-22 Op de agenda van de volgende vergadering: nieuw voorstel 
Fietsplan. 

  

20-09-22 GMR- reglement aanpassen en op de GMR-schijf. Rense  

20-09-22 GMR-reglement aan Diana sturen met ingangsdatum van 
ondertekening (10/11). 

Robbert  

20-09-22 Diana vragen na de try out in het DO een shortlist met 
deelonderwerpen toe te sturen. 

Robbert  

20-09-22 Uitnodiging aan MR’en. Robbert  

20-09-22 Op de agenda van de volgende vergadering: nieuwbouw 
Baarn en het integraal huisvestingsplan Baarn. 

Robbert  

 
 
 

Agenda van: Op de agenda: Zie verslag d.d.  
10 november 2022 
 

• Speerpunt :“PCBO klaar voor de 
toekomst?” 

• Verschaling IB’ers’ 
• Thema MR-avond: AVG, sparren met 

Functionaris Gegevensbeheer? 
• Nieuwbouw Baarn en het integraal 

huisvestingsplan Baarn 
• Nieuw voorstel Fietsplan. 

 

 
 
 
 
 
20-09-22 
 
20-09-22 
 

 
Besluitenlijst 2021-2022 

Datum: Onderwerp Besluit 

08-07-21 Speerpunten GMR De GMR stelt voor 2021-2022 speerpunten vast: personeelsbeleid – en  
-binding, en Tevredenheidsonderzoek. Op de lange termijn: Differentiatie 
van de scholen 

07-10-21 Notulen De concept-notulen worden voortaan rechtstreeks aan de GMR gestuurd. 

23-11-21 Instemming De GMR stemt in met het voorgenomen besluit Arbeidsmarkttoelage 
achterstandsscholen. 

25-01-22 Speerpunten GMR De GMR besluit het speerpunt Tevredenheidsonderzoek te parkeren. 

24-05-22 Instemming De GMR stemt in met het profiel Bestuurssecretaresse 
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Jaarplanning 2022-2023: 
10 november 2022 
28 januari 2023 
21 maart 2023 
11 mei 2023 2023 
20 juni 2023 2023 
19 september 2023 
.. november 2023 ?? 

 
Portefeuilles toezichthoudend bestuur: 
Rob Hoeven en Hendrik Pothof: Financiën   
Harm Jan Luth en Tjerk de Boer: Onderwijs en kwaliteit  
Marleen Kool: Identiteit  
Jolien Janse: (naast voorzitter): Personeelsbeleid  
 
 


